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Agenda 

Van de directie 

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

Zoals bij velen van jullie bekend, gaat er na iedere vakantieperiode een Nieuws-

flits uit, met hierin korte verslagen en foto’s van bijzondere gebeurtenissen op 

school. In de afgelopen weken hebben we een aantal van deze dagen gehad.  

Carnaval is hier een voorbeeld van. Hiernaast kunt u in onze Nieuwsflits lezen 

welke leerlingen bijna jarig zijn, of er nieuwe leerlingen zijn gestart, de agenda 

van school en natuurlijk onze “wist je dat…” pagina.                         

Graag vragen wij uw aandacht voor Nieuwsflits nummer 3 van dit schooljaar. 

Veel leesplezier!  

 

Team SBO Mozaik 

7 maart Schoolfotograaf 

16 maart Rapport mee 

16 maart  Pannenkoekdag  

22 maart  Rapportbespreking 

29 maart Studiedag              (alle leerlingen zijn vrij) 

30 maart Goede Vrijdag      (alle leerlingen zijn vrij) 

2 april 2e Paasdag           (alle leerlingen zijn vrij) 

20 april Sport4Kids            (Sportdag) 

23 april – 4 mei  Meivakantie 



Nieuwe Leerlingen  
 

In de afgelopen periode is 1 nieuwe leerlingen gestart bij SBO Mozaik. 

Deze leerling wensen wij veel plezier op onze school en hopen veel van elkaar te mogen leren. 

  

Welkom Stef Horio!  

 

 

 

Verjaardagen 

 

 

 

David van Laerhoven 23 februari Groep Geel 

Jordi Vermeer 25 februari Groep Oranje 

Ryder van den Hurk 27 februari Groep Groen 

Manou van de Wouw 12 maart Groep Rood 

Sanne van Antwerpen 14 maart Groep Oranje 

Sophie van Erven 17 maart Groep Rood 

Bart Ketelaers 3 april Groep Groen 

Thymen Dingemans 4 april Groep Groen 

Dijaro Denis 12 april Groep Groen 

Max Maas 17 april Groep Oranje 

Romae Klijsen 23 april Groep Paars 

Leerling Groep 

Stef Horio Paars 



Carnavalsviering 

 

Vrijdag 9 februari hebben we op school Carnaval gevierd. Alle leerlingen waren verkleed en hadden veel zin 
in een leuke dag. In de ochtend hebben de groepen Blauw-Rood-Groen mogen optreden tijdens de play-
backshow en in de middag de groepen Paars-Geel-Oranje. De playbackshow was samen met basisschool De 
Coppele. Tussen 11 uur en 12 uur hadden de leerlingen van groep Oranje een verrassing voor de rest. Ze 
hadden namelijk Tommy Lips een mail gestuurd en gevraagd of hij op school wilde komen optreden. We 
hebben genoten en gefeest. Tommy Lips; namens alle leerlingen en leerkrachten van SBO Mozaik, wil ik je 
via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor je optreden en aanwezigheid. Aan het einde van de dag 
konden de leerlingen verschillende spelletjes spelen, verdeeld over de verschillende groepen. Koekhappen, 
mega Jenga, sjoelen en muis hakken zijn hier een aantal voorbeelden van. Graag willen we alle ouders nog-
maals bedanken voor de begeleiding tijdens de spellen en de hulp met opruimen.  

 

Op onze website www.sbomozaik.nl kunt u meer foto’s zien 



Sport BSO T2 

Op zoek naar een sportieve opvang? 

Kom een dagje gratis oefenen! 
 
Beste Ouders / Verzorgers, 

 

Gezond sporten en bewegen na schooltijd en in de vakanties! 
Je hoeft geen kei te zijn in sporten, we bieden sportactiviteiten aan voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
In het sportcomplex T-Kwadraat hebben wij een gezellige Sport-BSO. Kinderen kunnen hier heerlijk sporten en 
bewegen na schooltijd. 
Wij regelen het vervoer vanaf SBO Mozaik. 
Naast alle sporten die je in de zaal en buiten kunt doen zoals; hockey, voetbal, tennis, boksen, dansen, etc. kun 
je ook gebruik maken van de zwemles, dit wordt georganiseerd door de gemeente Tilburg. 
Vanaf dit schooljaar kunnen wij op maandag ook vrij zwemmen en schaatsen op dinsdag en donderdag. 
Ben jij sportief, vind je het leuk om te bewegen, neem dan snel contact op met; 
  
Jurgen Wens 
Directeur Kinderopvang Sport-BSO T2 

j.wens@kinderstadtilburg.nl 
06-83201836 

Website: www.sportbso-tilburg.nl 

Schoolfotograaf 
Woensdag 7 maart komt de schoolfotograaf naar school. Noteer alvast de datum in uw agenda.  

 

mailto:j.wens@kinderstadtilburg.nl
http://www.sportbso-tilburg.nl/


Nieuwe Stagiaire bij SBO Mozaik 

 

Na de Voorjaarsvakantie is een nieuwe stagiaire gestart in groep Blauw. Hieronder stelt Bente zichzelf voor 
aan jullie….. 

Wij wensen Bente een leuke en leerzame stageperiode bij ons toe. 

 
Mijn naam is Bente Roozendaal. Ik ben 20 jaar en volg de studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Ik zit in 
mijn tweede leerjaar, wat betekent dat ik vanaf nu 2 dagen in de week stage mag lopen bij SBO De Mozaik.  
 
Ik zal iedere dinsdag en woensdag meehelpen bij Juf Petra in groep blauw. Ik heb er erg veel zin in en hoop 
jullie allemaal snel te zien!  
 
Groetjes,  
Bente  

 

 

 

 

Luizencontrole 

Via deze weg willen we jullie er nogmaals op attenderen dat de leerlingen elke maandag na een vakantie op 

luizen worden gecontroleerd. Als er luizen geconstateerd zijn, worden de ouders van deze leerling telefonisch 

hiervan op de hoogte gebracht.  Alle andere ouders ontvangen een algemene mail. Na 2 weken volgt er nog-

maals een controle voor alle leerlingen van school. Het controleren is makkelijker als er geen vlechtjes en gel 

in de haren zitten. Graag willen we u vragen om hier rekening mee te houden.  Bij voorbaat dank! 



Wist je dat… 

 

Groep Geel 

-Ricardo op zijn verjaardag ziek was in de vakantie… 

-Yente voor het eerst gesnowboard heeft, maar dit al heel goed kon… 

-Juf Meike een hele grote ballon had getekend op het whiteboard… 

-Maar dit met een watervaste stift had gedaan… 

-En de klas toen helemaal dubbel lag van het lachen… 

Groep Paars 

-Het AVI-doel heeft gehaald… 

-In groep Paars een nieuwe leerling is gestart… 

-Hij Stef heet en heel goed kan swishen… 

-En dit ook aan de juffrouw heeft geleerd… 

-Romae met de carnavalsoptocht in Moergestel de 1e prijs heeft gewonnen… 

Groep Oranje 

-Met de EHBO lessen is gestart… 

-Bram de 1e prijs heeft gewonnen met de Carnavalswagen... 

-De leerlingen hard aan het trainen zijn voor de shuttlerun test… 

-Dennis en Bram binnenkort gaan starten met de cursus Spelcoach... 

Groep Blauw 

-Thijs een dapperheidsdiploma heeft gekregen, omdat hij moed getoond heeft tijdens 
het bloedprikken… 

-Sepp een koelkast een “coolkast” vindt… 

-d’Angelo de borstel van het krijtbord “de grote gum” noemt… 

-De leerlingen volop aan het toveren zijn bij het project van de bibliotheek… 

 Groep Rood  

-Jitske heel goed kan skiën en geen les meer hoeft te volgen... 

-Daan Verhoeven gelukkig weer beter is… 

-De playbackshow heeft gewonnen met Carnaval en dat de 1e prijs een taart was… 

Groep Groen  

-Stijn Hoedjes een portemonnee heeft gevonden en hem netjes terug heeft gegeven 
aan de meneer van wie die was… 

-Iedereen een hele leuke vakantie heeft gehad… 

-Er veel zieken zijn geweest, maar dat gelukkig bijna iedereen weer beter is.. 

 

Tot de volgende keer allemaal…!!  


